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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0117/2013, της Cristinel Corobana, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης Freedom Smile, σχετικά με εικαζόμενη εισαγωγή 
διακρίσεων εις βάρος ρουμάνων σπουδαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι οι ρουμάνοι σπουδαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο υφίστανται 
διακρίσεις, δεδομένου ότι πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια ώστε να εργαστούν ως 
ημιαπασχολούμενοι καθώς και ιδιωτική ασφάλιση υγείας, και όχι τη γενική ασφάλιση υγείας 
που αναγνωρίζεται σε επίπεδο ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η αναφέρουσα αναφέρεται στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
σύμφωνα με την οποία οι ρουμάνοι σπουδαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο υφίστανται 
διακρίσεις διότι χρειάζονται άδεια (κίτρινη κάρτα) για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και διότι οι ρουμάνοι και οι βούλγαροι σπουδαστές πρέπει να έχουν ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας, ενώ οι κοινές ασφάλειες της ΕΕ (εικάζεται ότι η αναφέρουσα αναφέρεται στην 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC)) δεν γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία 
Συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου ως τεκμήριο ολοκληρωμένης κάλυψης. 

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το γεγονός ότι οι ρουμάνοι και οι βούλγαροι σπουδαστές έπρεπε 
-το 2013- να διαθέτουν «κίτρινη κάρτα» για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην 
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πραγματικότητα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ίσχυαν μεταβατικές ρυθμίσεις που όριζαν οι 
συνθήκες προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη 
μέλη μπορούσαν, εφόσον πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίζουν την 
πρόσβαση των βούλγαρων και ρουμάνων πολιτών στην αγορά εργασίας τους έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. Από νομική άποψη, η εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων σήμαινε ότι 
τα κράτη μέλη εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν τις δικές τους εθνικές διατάξεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους και ότι το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 45 της 
ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/1011, δεν εφαρμόζονταν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να εφαρμόζει τις μεταβατικές αυτές ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για το λόγο αυτό, 
απαιτούσε από τους ρουμάνους πολίτες να υποβάλουν αίτηση για άδεια εάν επιθυμούσαν να 
εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους, κατά τη διάρκεια των διακοπών ή στο πλαίσιο 
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Η απαίτηση για τις «κίτρινες κάρτες» ήταν, 
επομένως, σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι ρουμάνοι και οι 
βούλγαροι πολίτες δεν χρειάζονται άδεια για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται επίσης ότι απαιτείται από τους ρουμάνους και τους βούλγαρους 
σπουδαστές να διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας καθώς οι κοινές ασφάλειες της ΕΕ δεν 
γίνονται δεκτές. 

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004), οι σπουδαστές που διαμένουν προσωρινά σε 
κράτος όπου παρακολουθούν σπουδές εξακολουθούν να θεωρούνται κάτοικοι του κράτους 
καταγωγής τους. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC) παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη όταν ο 
ενδιαφερόμενος πολίτης της ΕΕ δεν μεταφέρει τη διαμονή, κατά την έννοια των κανόνων 
περί συντονισμού που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, στο κράτος μέλος υποδοχής 
και έχει την πρόθεση να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής, π.χ. σε περίπτωση σπουδών ή 
απόσπασης σε άλλο κράτος μέλος1.

Ως εκ τούτου, εάν ένας σπουδαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει την EHIC, αυτή συνιστά 
τεκμήριο της απαιτούμενης ολοκληρωμένης κάλυψης ασθενείας. Με βάση τις λεπτομέρειες 
που παρέχει η ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου2, η EHIC είναι δεκτή ως 
τεκμήριο ολοκληρωμένης κάλυψης ασθένειας για σπουδαστές.

Συμπέρασμα

Η απαίτηση να διαθέτουν οι σπουδαστές άδεια για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 
2013 ήταν σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές άρθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

                                               
1 COM(2009) 313 τελικό. 
2 Βλ. την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη 
και τις διατάξεις για ρουμάνους και βούλγαρους πολίτες πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2014: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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Οι λεπτομέρειες που υπέβαλε η αναφέρουσα σχετικά με τις απαιτήσεις για υγειονομική 
κάλυψη και οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν τεκμηριώνουν παράβαση του δικαίου της ΕΕ και συγκεκριμένα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας.


